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Panther  
- ubesværet palletransport
Optimale arbejdsforhold for brugeren - ergonomisk 
håndtag og specielle hjul sikrer minimal igangsæt-
ningskraft og ergonomisk rigtig håndtering af selv 
meget tunge paller - både når vognen skubbes og 
trækkes.

Skånsom over for både omgivelser, paller og gods - 
Panther har et flot design med afrundede former.

Designet forebygger arbejdsskader og nedslidning 
af brugeren - der er sat fokus på brugerens sikker-
hed og ergonomiske arbejdsforhold. Håndtagets 
ergonomisk rigtige gribevinkler giver brugeren et 
afslappet greb. 

Høj kvalitet sikres gennem et udvidet testprogram 
og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og 
sundhed.

Permanent

quickløft
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Teknisk beskrivelse
Panther er en robust og stabil pallevogn, 
der sikrer en ubesværet transport af 
mange forskellige paller.

Optimal manøvreevne og udnyttelse af
plads opnås ved
l meget korte byggemål bag gaflerne
l lav egenvægt og stor drejevinkel

Lang levetid og lave vedligeholdelses-
omkostninger opnås ved
l robust konstruktion
l test med op til 46.000 løft

Lydløs transport opnås ved
l friktionsdæmpede bevægelige dele
l små tolerancer

Pallevogne fås også i rustfri og 
eksplosionssikrede udgaver.

Selv i meget snævre områder sikres en problemfri hånd-
tering af godset.

Justerbar gaffelhøjde - ingen problemer med lave og slidte 
paller.

Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger. 
Spørg efter flere informationer eller besøg www.logitrans.com

Ergonomisk håndtag giver 
brugeren et afslappet greb. 
Kan mærkes med navn/afdeling.

Bøjleskøjter ved gaffelspidserne 
sikrer, at Panther let kan køres 
ind i og ud af paller.

Virksomhedens navn/logo kan 
udskæres i Panthers trekant.

Permanent quickløft. Mulighed for hjulmontering, der 
passer til brugerens behov.

Panther fås med mange 
forskellige gaffellængder.

Produkt (mål i mm) 1672 1682 2572 2582 3072 3082

Kapacitet i kg 1600 2500 3000

Løftehøjde h3 h13 + 120

Gaffellængde l 600, 810, 970, 1140 600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 
1220, 1520, 1800, 2000, 2400*

600, 810, 915, 970,
1140, 1220, 1520

Byggehøjde h1 h13 + 412

Totalbredde b5 450 520, 680 520, 680

Længde uden gafler l2 335

Totallængde l1 l + 335

Gaffelbredde e 125 160

Hjulafstand y l + 25

Totalhøjde h14 1170

Nedsænket højde - indstillelig h13 75 til 83 85 til 93 75 til 83 85 til 93 75 til 83 85 til 93

Tyngdepunktsafstand c l / 2

Frihøjde m2 h13 - 47

Drejevinkel for hjul 220°

Gaffelhjul - single  Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 90 Ø85 x 90

Gaffelhjul - tandem Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 68 Ø85 x 68

Styrehjul Ø200 x 50

Vægt 59 kg (450 x 1140) 62 kg (520 x 1140) 68 kg (520 x 1140)

* Reduceret kapacitet 1500 kg


